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Kontaktorgaan van de

Limburgse Bond
van Tamboerkorpsen

Tegen fabrieksprijzen leveren wij U:

eomplete

uniforl11en
voor: HARM 0 N lEE N en FAN FAR E5 ,
DRUMBANDS en
MAJORETTENKORPSEN.

verder aile lederwaren

zools:

*KOPPELS in iedere breedte
met en zonder schouderriem
gevoerd of ongevoerd.
*BANDELIERS - KRUISRIEMEN
*KNIELAPPEN - TROMSCHORTEN
*MUZIEKTASSEN - SOUS-PIEDS
*BEENKAPPEN - BASRIEMEN
*SAXOFOONRIEMEN

J.G.A. Martens
Paardenstraat 43
Prinsenstraat 31
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SITTARD

Telefoon 04490-5618

KATWIJK MN ZEE • Telefoon 01718-3878

dezepetteD
Hebben
88D pluim verdieDd
UNIFORMPETTENFABRIEK

J.G.A. MARTENS
Pccrdestrccr 43 - SrTTARD· 04490- 5618
Prinsensrr(]{]t 31- KATW'UK AAN ZEE- 01718-3878

FABRIEK VOOIl UNIFORM-LIVRlHN SPOIlTPETTEN
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K. BAKKER en ZN.
Siakkenstraat 67

Tel. 04448-3757

HOENSBROEK
;J.:

VOOR HET HUREN VAN:
*FEESTTENTEN
*DANSVLOEREN
*PODIUMS
* G E LU IDSINST A LLAT I ES
*VERLICHTING
NIEIJ'v\IE WERKEN
U kent cnze grete sortering werken voor diverse bandbezettingen en in verschillende
zwaarten. Ook op dit ogenblik zijn weer diverse werken in voorbereiding.

Zichtzendingen van de complete directies is mogelijk no opijQve van bondbezeHing en
zwoarte. Ook zichtzending vcn solo, duo of trio-.verken is mogelijk.

DRUMBAND-PLAAT
Zo juistwnchenen van hef TAMBOER-, TROMPETTER~ en JACHTHOORNKORPS
"ADVENDO" uit Sneek een stereo/mono langspeelplaot onder de noam "Happy ond
glorious ". Deze ploat bevat 2 tamboerwerken, 2 pijperwerken en 16 we-ken veer grote
ES-Dezetting, waaronder diverse bekende werken vit oru:e uitgave, zOQ'ls "8c:mdshow",
"Ella Coo Cha", "Avondklanken", "Garden Party", Dixielandmedley I", "Holland Coo
Cha", "Vivezza", "De Erfpril'l5", enz. ena, Priis f 11,50.
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Vracgt cck onze speetcle liist wn Drumbandplaten ~
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SLAGWERK
Vraagt het beste op dit ~b'ed: "ROYAL". Vraagton:z.e uitgebreide katalogus met
trommen in diverse uitvceringen wn dit weertecre slagwerk.

BLAASINSTRUMENTEN

ROOSENDAAL

MARKT

90·92

TELEFOON

01650-34551

Voonitter:
Hub. jongel1, Heerter-herde

Maandelijks Kontaktorgaan van de

Tel. 045. 212934
Secretilris:
M. Beckers, Reuver
Karel DoormanJaan 24
Tel. Q470·f,1n7

Limburgse Bond van
TAMBOERKORPSEN

Penningm .•Administrateu r;

Beschermheer: Mr. Dr. CH.J. M. A. VAN ROOY, Commissor;s der Koningin
in de proy;ncie Limburg
Redacteur: W. Pilteh. Irenestreet 74, Nieuwenhagen Tel.

04443~2415

C. Timmermans. Steyl.Tegelen
Parknraat 7 • Tel. \) "I706·27"!6
POltgiro 1750143
BO""enleenhanl., Teg.len
Bllnkglro: 150502966

P. Lelevne, Papenweg 62, Maastricht Tet. 04400.19422

BONDSAGENDA

~mei

28 juni
23 aug.
30 aug.

()

Le Bondsconcours

St. Hubertus, Gulpeu

2e

Gc

Wf lnelmina. Ni euweuhajron
Ot-nnje , Boukou l - Swa l men
St. Petrus. Kelpen - Olc r
Kunst en Vrlends chnp , Bi-uns aurn
St. lJ rbnnus . Mna s nie!

Landskampioenschappen

Echt

:1e

sept.

20 sept.
13 sept.

"

~e
:)e
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DISTRICTS - FESTrVALS.
17 me i
18 mei
29-30-31 mei
5-6-7 [unt

1 4.iuni
28 jun i

Districts - festival

"
"
,."

Heide, Swal rnen
Jeugdd rumband Heel
Mol enbe rg , Hee rlen
Edelweiss. Ilekseribe rg

,.

"

St. Cecile. Eijsden
St. Jozet', Roe r mond

"

"

VIUJE FESTIVALS

2-3 met

Festivals tel' aelegenhetd opening van e igen gcbouwd loknal
Plutt & Drumbandkorps Prinses Ma rg riet Hoensbr-ock
7 me i (Hem cl vaar-tadag) Inte rnnt ionua l rirumband-Pes ttva! g-eorganiseerd dOD!'
L..J
de Drumband Harmonie De Nederlanden
Pi juni
Inte rnationaa l Festival georg. door Juliana Abdiss ehos ch
5-10-11-12 ju l i
r'csnvaj geo rg , door F'Iu i t- en Drumbandkorps 81. Jan Cl'hroo},;
Hoensb roek, tel' gelegenheid van hun 2;; ja rig bestanu.
29 en 30 aug.
Festival, Showband 81. Barbara G. A. Kake rt-Bchaesberg .

~~~!~!~E~<i!".!~~ll~~2~£?·~~~
Fluit- en 'I'amboer-ko rps Juliana '27, Ver-s it ienboscb-Heer-len
voorheen: K. Sluymers, Italielaan 156, Heerlen
thans:
G. Sormani, Valkstraat 17, Heerlen

Jeugddrumband Fatima, Weer!
voorheen: M. Doeze, Nieuwst raat 56, Weert
thans:
H. v. Maaren, v. Hal enet ra at 41, Wec rt
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Drumband Stella Duce, Venlo
voorheen: G. Driessen, Reigerstraat 32, Venlo
thans:
Postbus 428, Venlo
R. K. Fluit- en Tamboerkorps, Venlo
thans:
J. Verstappen, Adelbo ratenat.raat 67. Venio

~ij~llii:!'.!L~t.!'.!~~~!!~~'!'!!..:
De Heer Hub. Jongen heeft een nieuw telefoonnummer : 045 - 212934
~l~~;y_e_!i;.d!t"?":'p,!i!E-_:
Tamboerkorps Fanfare Eendracht Maakt Macht, Helden-Kontngalust
Seer. C. Bos, De Koningstraat 17, Heiden, ingedeeld in district 6

Drumband St. Rochus, Stevensweert
Seer. E. Slijpen, Eiland 36, Stevensweert, ingedeeld in district 4
Drumband Philharmonie, Reuver , ingedeeld in district 6
Seer. L. Heinen, Karel Doormanlaan 65, Reuver, tel. 04704 - 1917
Drumband Harmonie Amicitia, Roggel

Seer. Mej. M. Vissers, Heufke 9, Roggel, ingedeeld in district 5

Vrienden van harte'welkom in onze organisatie

__~'l.~~~~~!!!L'::~_<!.e_!:~.'E.i:!'i~!~~~~":
AIle korps-eec reta.rtesen hebben de nteuwe ledenlijst ontvangen. Wij zouden U willen
adviseren om de mutatles in deze lijst stipt bij te houden aan de hand van de wijzigingen
die wij iedere maand plaatsen in de Tamboer Maitre.
Bij een eventuele wijziging van het secretariaat of correspondentie-adres bij Uw etgen
vereniging, verzoeken wij U beleefd deze wijziging ONMlDDELLIJK DOOR TE GEVEN
aan de administrateur, dhr. C. Timmermans, Pa rkstraat 7, Steyl-Tegelen. Wij zor
gen dan voor doorzending naar de Bonds-secretaris, dhr. Beckers, en naar Uw etgen
districts-secretaris, alsook naar de heer Pilich voor een plaatstng in de T. M. Voor
U dus vee I makkel Ijker'.
Hierbij merken wij echter wei op dat de wijzigingen in de toezending van de T. M. en
eventuele opgave van Nieuwe Abonnementen steeds naar de Heer Pilich, Irenestraat 74,
Nieuwenhagen, gezonden dienen te worden. De ahonnementenadministratie wordt nl~t~
door de heer Pilich zelf bijgehouden.
.,

l~

I

!'

AIle verenigingscorrespondentie verzenden wij steeds naar de adressen zoals ze op
onz e ledenlijst voorkomen. De namen van de voorz itter en penningmecster van Uw ver
eniging is voor onze administratie van een ondergeschikt belang.
Geregeld ontvangen wi] stortingsbewijzen met een afzender die voor ons totaal onbekend
is en zonder verenigingsnaam.
Bij betalingen aan de Bond s , v . p. steeds het bedrag specificeren en de verenigingsnaam
vermelden.
Tevens verzoeken wij de korpsen die nog een betalingsachterstand hebben op onze laatste
aanmaning spoedig te reageren.
Het Bondsbestuur zal U zeer erkentelijk z ijn voor Uw medewerking in deze punten,
-4
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TROMMEN .EN KLAROENEN (BES) (cq.O)
Aid. uitmuntendheid
S. Vall!6 Cha-Cha-Cha, van S. Egberts/Th. Smits
Inleiding geen moeilijkheden.
Bij het ontbreken van de Bas-Klaroen, deze partij door 2e. ktaroen laten spelen.
1e. Repr.: Een goed beheerst staccato-spel is hier zeer wenselijk.
Aile achtste noten in deze Cha-Cha-Cha kort spelen. Let op de bindingen, vooral in
-
de 7e. maat, 4e. tel.
Basklaroen goed Intoner-en; octaven 2e-6e en 8e maat.
Tamboers Ie en 2e maat van de Ie repro Werk de voorslagen en stokslagee goed uit,
zorg bovendien voor een goede stokvoering.
en , ~ De synco~e-figuur goed kort houden. Deze twee maten komen in deze
•....y
L) repro en 10 het 1aatste gedeelte onveranderd terug.
Dus een goede exacte instuderlng is het halve werk:
~In de 2e repro mel odie in Basklaroen (2e klar.) Deze twee maten een iets legato
karakter geven, tegenover de klaz-oenpar-tt], staccato.
De begeleiding qua klanksterkte hierbij goed aanpassen.

«, "

gaen

Tromsolo: Let op ae, maat
voorslag 2e. tel. In de vierde maat echter weI
voorslag, duidelrjk geven op e 3e. tellen, De laatste 8 mateo zijn een herhaling
van de Le repr.. uitgezonderd de Baaklaroenen; de achtste noten zijn nu uitge

schreven.
In de laatste maat de 3e tel ook kort (achtste) uitvoeren. Het geheel goed staccato
en ~

uttvoeren,

M. Le Chevalier

Temp~te,

van Th. van Campen-d' Ecluse,

Bij ontbreken van lyra, deze partij gewoon weglaten.
Inletding: het cresc, niet te sterk opvoeren, daar dit in de 2e en 3e maat moeilijk
heden oplevert in de ritmiek. De syncope~.
, ,
licht spelen. Bij de Ie repro
klanksterkte beheerst terugnemen.
Vooral slagwerk in rttms e , " , ondergeschikt houden,
Voor deze mars is het
~U natuurlijk van g root belang, dat de treizekerheid
geen moeilijkheden meer brengt i. v. rn, g2~.
In het middendeel wisselende melodie--voering, 2e klaroen 4 maten,
1 e klaroen 4 maten enz , enz. Hier dan oak
aandacht aan beateden 1. v . m. klank
~erkte. Dynamiak goed uitwerken in dit gedeeldte,
Solo slagwerk in overgang naar laatste repro duidel Ijk de korte voorslagen
uitwerken If"
I
.
Laatste
I -I -I 4 r epr, : melodie wordt wederom wisselend gebracht. Basklaroen
(2e. klar.) - Le klaroen. Hierbij klanksterkte terugnemen tot MF in de 5e maat.
De begeleiding in Le klaroenen en slagwerk resp. MF en p uitvoeren.
In slagwcrkpartij onder ~ letten op de zestiende noot; bij eventueel Lyra, de
4 achtste noten in de Ie !naat.
Voor de Lyra-partij is het wenselijk extra aandacht te besteden aan de syncope
figuren in het middendeel. In deze partij is op blad I van departituur,3e systeem een
kleine drukfout, De genoteerde ~ 'h~ z~·q. • ~

1'1'
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Muziek-Drumband- Majoretten- Uniformen

J.P. MOL n.v. BREDA
HET BEDRIJF,

*

OAT uniek, is en alles heeft op UNIFORMGEB1ED,
omdat aile lu1ikelen in eigen bedrijl worden vervaardigd.

'"

OAT daarom een Yrijw'!f onbeperkte keus heelt

*

OAT

hetgeen reeds Yele korpsen hebben ondervonden
een zeer

uitgebreide showroom heeft

en deskundtqe yoortichling kan geven.

*

OAT door heel Nederland reist
dus veer nazorg geen angst.

*

OAT telefonisch is te bereik.en onder nr. (01600) 317 50 (3 lijnen)

of na 18.00 uur 40374 - 317 53 om een ahpraak te meken
op ~ell door U gewenste dag en uur.
1<

(Ilatuurlijk 001. 's evonda)

OAT graag naar U toe komt of U wil ontvanqen

in de showroom Speelhuislaan 151, Breda.

Eduard Nazarski
tel. 04749 - 1494

ROGGEL

Tramstraat 25

giro 807041

LEV ERANCIER VAN TROMMEN
EN MUZIEKINSTRUMENTEN
I

Onze reparatie-afdeling
staat met
SPECIAAL OPGELEID PERSON EEL

voor- U klaat-

8 dagen uttgevoerd.
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Reparatieopdrachten worden binnen

,

Fantasie Populair no. 2, van S. Egber-ta-Th. Smits (T)
Deze fantasie is m, 1. een zeer welkome compositie voor de concert wedstrijd.
A. Quick march.
De klaroenpartij beheerts staccato brengen; de zestiende noten in

~
~

e
.'1

'-

U .. ,::
¥CJv
j4; . 
2

goed uitwerken qua rttme en trefzekerheid.
Overigens geen moetl ijkheden. Klanksterkte bij FF
ntet overheersend uitvoeren.

B. Foxtrot. Maatsoort Z" (/

Le Klaroenpartij aandacht voo r
goed uitwerken.
...
~

}' .t.. De gepunteerde kwart. De accenten x en 7"
3 3 1\
zowel accenten vooral op 16e maat en
~lagwerksectie "'~"·"~'~·~I'
I
de trioolfiguren ~ 1.=1 L:T '-" U -r l' \ ,
in 4e maat goed afwerken. De reprise
verder geen moeilijkheden.

"

C. Beguine.
De blazerspartijen melodie iets legato uitvoeren. De verhouding tussen Ie en 2e
klaroen (basklaroen) qua klank goed aanpassen en de waarde del' noten geed weeraevcn.
Slagwerk accenten op de juiste plaatsen uttvoe ren.
Voor de bekkens, zie aantekening onder par-tituur-.
M. The Bandsergeant, van S. Egberts /Smits (T)
Ook bt] deze mars geen moeilijkheden in inleiding. (voor deze afdeling).
De Le r-ept-. goed staccato verzorgen en breng een duidelijke bindingstechniek in de
maten 1-3 en 10-12. Het cres. niet te sterk FF in Basklaroen.
Soloklaroen bij he rhal ing de syncope-figuur ~g~("
Let op de twee zestiende noten in de maten
-··1-3-5-7-9; Slagwerk de achtste
roffels niet te sterk tnz etten f ..."', , t' r'" I r
Ret geheel uitvoeren als
L:F-U L1 Ll
begeleiding, en oak in cresco onder
geschikt blijven.
Middendeel: In dlt Unisonogedeelte aandacht besteden aan de zuiverheid in de kl ar-oe
partijen (goed intoneren). Tamboers se maat accenten in achtste en zestiende
.noten goed uitwerken.
4r.Laatste repr.: In de klaroenpartij Le en 2e Basklaroen Untsono (een klank) nastrevcn,
vooral in de maten 3-4 en 11-12. ~
Goede intonatie zet deze moetlijk- ~ heden weer aan de kant. Bij herhaling
solo kla roen laatste repro meespeten , Ret geheel geed muzikaal verz.orgen. tc
mee r daar het technisch helemaal geen grote eisen stelt, hetgeen niet betekent
dat U met secuur behoeft te z i]n,

~~!?~:_~f.-<!.e]!".ff·
S. Sound of Jazz, van K. Smits. (T)

~

=.:.tt [~ }

Inleidingslagwerksectie:Tamboers, de dubbele voorslag
I uitvoeren zo
als hier aangegeven en niet twee zestiende noten zoals genoteerd staat in par-tituu r
De accenten goed uitwerken in de 2e maat en verder.

-7
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Let op

"",30
It
#., en "'~
,"
~
...... UJ ,
I •

loO:I.

"

Voor deze maat zou ik U een voorbeeld wflten geven voo r een goede stokvoertng ,
vooal voor de uttvoerfnz van de accenten zeer zeker niet te vergetenhet samenspel
in trioolparijen: II ,."'~. ".~i''' t ,~ (N. B. Natuurlijk bent U hier vrij in)
Vanaf 5e maat ~ l:t Ld'" IlLJ l.lf , inzetten van blazersgroep, Hier vooral aandacht
voor de opmaatt:= . . I : \. Ret geheel goed staccato verzorgen en de accentuerfngen
in alIe partijeni¥'""= ~ ~. goed uitwerken.
Reprise: Klaroenpartijenaandacht besteden qua ritmiek voor de figuren
Bastrompet steeds precie;t§!ild de inzetten op de tweede ':l;~;~,~j~1~~h~:i<5:~lt;
tel van de maten 1-3-9-11
.
~
e:> ~
Let in de blazersgroep op,
van all e noten d en 0 .
Halve en hele noten. Vooral in de 5e en 13e maat van de repro wordt dit nog wei eens
verwaarlooSd.~

Siagwerk op
iedere roffel (9) accent! Het overige is reeds bekend uit
inleiding.
'- Let op MP.
~,
'Promaolo. 2e systeem blad 2 part. Cresco -:::::.. gelijkmatig opvoeren.
~
In tutti laatste 16 maten voor D. S. Dit gedeelte dynamisch goed afwerken in cresco
...c::::::. e n slagwerk::::::-='" diminueren.
2
in de octaafgangen laatste systeem ~ ' De g2 op de juiste hoogte intoneren.
Bekken let op 3e en 7e maat.
i'
~ ~ _ _ 0-, .~
Klaroenpar.ti} de laatste 4 maten
,_
.
wisselend ritme
,
c ~~._Jf~,
en de afslulttng ~ I
_
.~
Het geheel her. halen vanaf de reprise tot / / Fine.
• (...:;0 I
M. Par la Ville,

_.

=H

", ,
van v. Carnpen/d' Ecluse
'-'

¥ ,.,' ....

(T)

Inleiding eveneens geen extra moeilijkheden.
A. Melodievoering 8 mateii'1ii Baakla roen, daarna Ie en 2e kla roen.
in de Le en 2e klaroenpartij (1e-3e en 7e maat) kan de genoteerde figuur parten spel en.
Dit is echter op te lossen door het figuur .~per tel afzonderlijk te gaan in
studeren en wei naar de volgende voor- ~beelden.
Voorbeeld I: U noteert op de Le tel.een kwart rl\~en op de 2e tel een zestiende rust
zooan:"TvOlgende beeld ontstaat ~4l
Bij de instructie wei letten op het
~ ~ I geven van de 2e tel (zeer kort) zestiende
noot kort spelen.

J"td

Voorbeeld IT: Nu moet U eerste de 1e tel afzonderlijk instuderen en Uw aandacht ves
tig-en-iip-a€ i iizet van de achtste noot
I"
••1
Ais deze twee voorbeelden apart
I
goed zitten, kan men gaan combiner-en ~
als aangegeven@
Fn
Indien
V nodig tempi en het begin niet te vlug nemen.
Ik hoop dat metl
rSS $ I deze uiteenzetting de ritmische moeil ijkheid van dit ge
deelte opgeheven is. Ii b.J
B. In slagwerk aan te bevelen klanksterkte MF en Baaklar'oen FF niet te sterk. Bij
de overname -van het thema in de se maat {Le en 2e klaroen) de syncope figuur zeer
strak houden en in de maten 2-6-10 de achtste noten correct in de maat geven. Dit
vooral omdat U zonder steun van Grote Trom en/of Tenor trom te werk moet gaan.
D. Hier geen bijzonderheden.
Deze mars levert qua techniek geen moeilijkheden op. Ik raad U echter aan dlt niet te
licht op te nemen, daar de moeilijkheidsgraad verscholen ligt in de dynamiek.
LET WEL: De kleinigheidjes dragen bij tot de perlectie.

®

fr

I'

r-
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Afd. Uitmuntendheid

------------------S. Bolero, van A. van Veluwe (K)

De genoteerde trrool kan verwarring opleveren door de notatie achtste noot met punt.
De notatie van ~ , I.• t I , I t . (
is de punt overbodig. 
Te r verduideL.! ~ ~ ~ Hiking: Wat is een triool? Een tr-toot is ceo splitsing
van een tweedelige noot in drieen, ..., _ . -5. . - ~;r,
~
........ _
.' l'oJ
1 ' - ..
Deze splitsing wordt voorgesteld
- ~
j \ ~ u . ...1 ; \I - l=:tj door :3
maal de eerstvolgende kleinere noten waa rde:
De beweging is veranellend. De notatre ~. is hier muatektheo rettecb onjuist.
Ret ritme is niet zeals de titel doet ver41 moeden een Bolero-ritme, doch een Sequl
dilla ritme. Dit is een snelIe Spaans driedelige dans. verwant met de Bolero.
Deze compositie is gebouwd op het ritmisch motief: ~ ~ t .' \ I
~.~ t· .. t' I t
Ret is zeer belangrijk dat zowel kleine trom als
LW Lbbl I...J LlJd Ud; \,,3 ~
trompetten een goede alagtechn. /articulatie uit te voeren. Let op de accentuerfngcn .
.".'-)e inleiding bestaat uit vier maten, waarvan de 3e en 5e Es trompetten zetten b ij 1
~et het them a in. Bij 2 wordt het thema aangevuld met de 3e trompet in de boven terts.
De Le en 2e trompet zetten in bij 3 en 4 (zie partttuurj.
Ret geheel wordt geleidelfjk aan in cresco van p - ff in klankate rkte opgevoerd,
Raadzaam is dit hoogtepunt te bereiken aan het slot (laatste maat) en niet b ij 4 waa r
if genoteerd staat.
Slagwerk: In de Tenor t rom partij wo rdt het reeds genoemde ritme van beatn af aan
meeuitgewerkt. Ret is aan te bevel en hie I' de gebruikelijke stokken te vervang en door
een licbtel'e uttvoer ing , natuurlijk ad Libitum. VEEL SUCCES ~

r (,-" ,- - \ \

-I:~

,,-~.~~

:"6 .' .

M. Mars Cent raal , van Egberts/Smits (T)

Voor bespreking zie het maart nummer van "De Tamboer .Mattre''
Sectie Trommen en Jachthoorns in Comb. met Trompetten (Es).
le afdeling M.
~r~:_B.!~~~~ng;~
S. Twist Boys, van Egberts/Smits. (T)

Deze compositie is oorspronkelijk voor een grote bezetting geschreven.
(Jachthoorns, IEs trompet comh. ) Indien U over dez e bezetting beschikt ( grote Es
bezetting) kan dit werk natuurlijk vol gens partituur uitgevoerd worden. De hoo rn 1, 2
,~ Es partij moet U dan wel geheel vervangen door een groep Es trorupetten. b. v , ',le
. . . 5e . Ik zou U dit echter niet aanraden daar het geheel dan vlug te dik/zwaa r gaat
klinken. n.L Ret timbre (klankkleur) is gelijk, dit in tegenstelling tot de jachthoo rns .
Ret notenbeeld van beide is praktisch gelijk in de accordiek.
De baatr-ompet volgt de onderste partij van de 2e notenbalk. Notatie stokken van de
noten naar beneden .
Tamboers verdelen in twee g roepen. Groep I stokslagen, g roep 2 t rompa rt ij,
Ie. Repr.: Melodie goed uit laten komen en de achtste noten in de 2e en 3e t ro mp ct mf
en kort spelen . Slagwerk hierbij steeds ondergeschikt maar weI conctant houdcn in
tempo.
~
De Ie tromp. bin?ing.~n goed duid.elijk weerg~ven
=d~
In de 2e repr , duidelijk de 2 aes tiende noten m de .
4e maat wcc.racvon.
De 3e repr , vooral de notenwaarde goed weergeven in de 2e en Se trompot.
Let in de Ie trompet-partij op de achtste noot 2e tel 3e maat.
-9
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~Het geheel vanaf
Coda .laatste

.'jJ.drieDalmaten.
Segno herhalen Le repro

7e maat daarna

Bij de instrudering tempi niet te vlug opvoe ren, ee rst zorgen dat alle partijen goed
zttten, Werk bij de blazers (eventueel gehele par-tttuur voor grote bez . ad lib.)
opgoede klankve rhouding .

M. Popularis, van Egberts/Smts. (T)
De bezetting Le en 2e hoom (jachthoorn) weglaten i. V. m. omvang.
Dus niet vervangen door trompetgroep- Baatromp. en Es Bas notatie volgen.
De mars in 6/S maat heeft een grate moetlijkheid: n. m, de trioolfiguur up de laatste
achtste noot, afwisselend 2e en Ie tal van de maat.

*i R W

en

~;; r

w.

eo

lcl±:JF=~~~

Deze 3 figuren moeten ritmisch goed weergegeven worden in beide trompartijen. Om"r
tot een behoorlijk resultaat te komen is het van zeer groat bel ang dat de instructeur~
de spelers vertrouwd maken met een theoretisch voorbeeldrern n. m.
---,
:.0;
zudat de kwart noot up de tweede tel niet als achtste noot
.~ ,; ..
,.".,
Co
wo rdt uitgevoerd, zeals aangegeven in v . b. 1.
I
~
I I l::I::t
16
Nogeenterverduidelijkingv.b.l
')
.J env.b. 2/
i.~C<lt
Ji.-9 - - - " Hierbij ziet U dat.~ W··••'~' de triool bij het goede voorbeeld,
a
~ n , m. voorb. 2, in
L....,g;;I de plaats moet komen van de Iaatate
acf snoot. (de zesde). In tamboerpartij is notatie van de achtste roffels
• • .. #",
en * ",
praktisch gel ijk a 1s bovenstaande trioolfiguren in de b 1azers
I >C- u..l
I V I :f/
groep.
Let wel op een juiste waarde van het notenbeeld vooral op de kwartnoten met punt
en de kwart/achtste ritmen ( :
De tweede repr,: Hier de dvnamische tekens goed volgen en verder op de achtste
noten na de 16e triool ~ .;".. lit ~ letten zodat deze gelijk bl ijven, 3 noten per tel
n""1. I en niet dit
t::!:t I...L..' ~!" ....... "')'
-:-~
~r"gwei'k-partij mooi p-piano en
~ I::U
in cresc. de roffels
I gelijkmatig
afwerken.
In de laatste 9 maten het ff niet k sterk ape len .

-.-1

\iJ

"1

r,

i'

~L~~'!..el~'!Ii·
S. Swinging Frogs, van Jansen/Smits. (T)



we~ten,

Eerst de bezetting: Volgens de partituur kunt U de jachthoornpartij niet zo maar
daar vanaf de 16e maat en verder de melodie in deze pa.rtl] wordt overgcnomen. Zo
ook weer op blad 3 van de partituur, 6e maat. Id. blad 4.2e systeem 3e mast. Aileen
bij de inleiding zou ik U adviseren de Ie tim 4e mast de jachthoornpartij te laten weg
vall en, daar het geheel te fors gaat klinken en het verlangde jachthoornpartij door
Es-trompet. Bij deze maten die nog drie keer worden herhaa.ld staat een goede notatie
in de bastrompetpartij.
Ik raad U aan deze partij aIleen door de Bastrompet te laten uitvoeren zodat U ten
minste een juiste kIankverhouding krijgt en de bedoeling van de comp. wordt gereali
seerd.
De Es--tromp, moeten zodoende weI op Uw eigen verantwoordelijke wijze worden
gesplitst, zodat U toch in iedere g roep afzonderl ijk Le en 2e blazers hebt.

-10
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De groep die de jachthoornpartij speelt neemt de maten 1 - 4 rust, speelt maat 5 - s.
neemt rust 9 - 12 en speelt weer verder vanaf de 13e maat tot bvad twee de dubhel e
maatstreep. Hier wordt dit weer herhaald.
Het werk: zorg voor een licht spel , zowel blazers als slagwerk, daa r het swinging
karakter niet verloren mag gaan. Een behoorltik 3'tllflwerkte weerzave van fJe svncooe
figuren is natuurlijk van het grootste belang~_
i.____
Jm"
'''... ,L,-r;;}
en zorg voor een juiste waardering van het
-5"+"-'_:ti!t:1
..~Itl-o_
-_.. v
'l
voo rgeschr-even notenbeeld.
v ~ ,,".-:
• " r ~ V' J
De bastrompet-partij: Let vooral op de bindingen ::»'r~i- e;l';-£ en later in omkering ,

ur

Ritmisch verlangt het werk een btjzondere correctheid in trompet
~
en

r:- t:

ti

-

i r:;r Cl1t

I'

en slagwerk

t\

Mijn vertrouwen gaat bij een dergelijke ongeiukktge keuze van de comrmss te steeds
uit naar de inzichten van onz e instructeurs, die uiteindelijk toch maar het geheel
moeten weergeven. Zorg dat het werk een goede klank heeft (met dez e kattesprongenj ,
n ict te tors in de forte ~ Veel succes ~ :

.,~.

;:'mpets Holiday, van Jansen/Smits (T)

Als marcherend nummer eveneens een compositie van Jansen/Smits voor- de sup. afd.
Ook nu weer in Alia Breve
maat., teleenheid halve noot d . In de inleiding wordt
U al geconfronteerd met het materiaal dat later wordt uitgewerkt als melodie-thema.
Zie meat 5 tim 7 en 13 tim 15.
De suncope Itauren licht accentueren op de overgebonden noten en halve noten na de
• 1\
".

tel, v.b. ~~J
d • ,

e

1-'

~~ · l '
r
-Is
...,. • ~ , "

.tJ::! -

• L0:
r t----:
'

I

In de bastrorripet Inl , 5e maat. De genoteerde b (st) moet een g (sol) zijn, z ie hie rho

yen maat 13.
De Le repr.; De kwartnoten goed licht spelen. Het Holiday-karakter vreugdevol weer
geven. Voor aile partijen, trompet-bastromp en eventueel Es bas, zou het raadzaam
zijn de kwartnoten allemaal als volgt u lt te voeren:
~

..
.
m

:=-:=t-*
- - - ~n
._~ r i \

...r t

CflTj

--- .--

'*" '

.¥.--r~ -~

~/7 -~

)iZl ---
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J
J

/" tromp.
;'u;; tr",,,,/,.
Let wel in de bastrompet-partij op de juiste notenwaarde in maat 2-3-5-6 enz . enz.
Trio: Hier wederom de versieringsnoten dubbele voorslag goed uitwerken in tamboer
,jpartij, idem als inleiding. Het samenspel verdient hier dan ook wel Uw aandacht.
~ ooral in zestiende trtool .
Slagwerkpartij goed uitwerken qua accentueringen. De laatste repr. levert verder
geen moeilijkheden. Een goede trefzekerheid is onontbeerlijk om tot een behoorlijk
resuitaat te komen.

TROMM EN EN JACHTHOORNS IN COMB. MET TROMP ETTEN (ES)
Ald. Uitmuntendheid
------------------S. Dixieland Medley,

van Egberts/Smits (T)

De inleiding van deze Dixieland Medley is gebouwd op het syncope effect. Om hct dice!
goed utt te werken is het van groot belang dat U de laatste achtste noot van maat 1-;~-.)
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accentueert en de achtste noten
tijen.
T romsolo: geen moeilijkheden,
De 2e repr.: De Es-tromoetten
kende motief: ~':;:Lt~

in maat 2-4-6 goed kort speelt

~

~

in aile par

zorg wei dat tempo constant bi ijft.
+ Bas-trompet en Es-bas brengen hier het reeds be
Let hierbij op de punt achter de achtste noot en zorg

voor een degelljk staccato.
De [achtboom en Iyrapartij brengen hiertegen het kwartenrrtrne, in de jachthoornpartij
is het natuurlijk van groot belang dat de waarde van de noten goed wordt weergegeven.
maar het is nog beiangrijker dat de hoornisten een goede trefzekerheid en intonatie be
zitten.
In de 2e tromsoio accentuerlngen goed brengen vooral in 16e noten. Let op in begeleidend ritme van maat 7 voor Ten" trom.
Trio: Solistpartij volgen van het notenbeeld met de stokken naa r boven genoteerd:

_~-r'§£::-=tHet overige notenbeeld van de

bovenste balk de Ie

blaz~

Overigens het geheel goed uitwerken in de waarde van de noten en let op de intonatie
vooral bij de jachthoorns. Zorg hierbij voor een goede klankve rhoudtng en werk aan de
zUiverheid. Het slot duidelijk staccato moral in de twee zestiende noten (Es-trompet).
M. Les Petits Chasseurs,

van Egberts/Smits (T)

Na een vrij eenvoudige inleiding van 4 maten bereiken we de Le repro ,In deze reprise
wordt de melodie-partij in de Jachthoorn-Bastrompet-Es bas overgenomen. Ik denk dat
het ove rbodig is te vermelden dat de 1e en 2e Es-trompet dan hun genoteerde p-mf
stipt volgen en zeer zeker een mooi, licht staccato spelen.
Voor de jachthoorns wil ik graag nog weI even de aandacht vragen voor de trefzeker
heid; zeker marche rend Iaat dit weI eens te wensen over! !
Tromsolo: (enkele tamboers) Let op de genoteerde accenten en over 4 maten op het
Tutti.
De 2e en laatste repr, wordt we de rom aangevoerd door de Jachthoorns en Bastrompet.
Breng in deze repr. het geheel iets cresco tot de achtste noot in de achtste maat daar
dan de Es-trompetten iets meer steun krijgen in het treffen van de e 2 vanuit de syncope.
Dit is de 13e - He maat idem
~;...
Maar hier hoofdzakelijk vocr een juiste
) l : ~ inzet van de bindingen.

5 r \.
~

r .

.

De moeilijkheden van dit werk liggen verschoJen in de dynamiek, klankverhoudingen ~
zeer zeker niet als laatste in de trefzekerheid. Let op een gedegen articulatie.
Tot slot: Let op alle aantekeningen in partituur b. v . dyn. en accenten en punten boven
en onder de noten. Let op syncopen in de Iyrapartij.

,E:..r..e=.!'.!~~l!!,g;_
S. Rijsdijk.

van W. A. Laros (T)

Voor de concertwedstrijd van de Ere-afdeling een dankbare compoaitte van W. Laros,
I
I' I'
Allereerst de notatie voor het slagwerk: 1/ • " .'1.' \

U allen weI bekend.

..
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U ziet reeds, boven de If jn is rechts en onder de lijn links. Zodoende kunt U tot een
perfecte uitwerking qua systeem kornen. De eerate vier repr , brengen technisch geen
moeilijkheden. Het is hier Uw taak het geheel dynamisch perfect uit te werken, zodat
U de bedoeling van de componist na komt. De raffels in de 3e en 4e reprise moeten
natuurlijk gelijkmatig worden opgevoerd in de cresco en de gr. tram. Het begeletdendc
achtste motief in zestienden (2e reprise 4e maat) ritmisch zeer goed afwerken, voo ra.l
in notalie .~ .;....

., .

=

~

Bij 2 Inset door Es bezetting (trompetten). Het FF niet te sterk daar het ritmische
beeld een zeer goed staccato verlangt en dit geremd kanworden door het te geforceerde
spelen van de zestiende noten. Voo ral bij de inzet voor elagwe rk geldt de reael:
Paradetrom stokken naar boven genoteerd, marstrom stokken naar beneden, tenor
trom stokken naar boven en overslag trom stokken naar beneden ,
De se maat inzet van Jachthoornpartij; ook hier weer net allergrootste belang: Trefzeker
zi~ Let op de bindtngen. De 12e maat voor Paradetrom moet zijn
i= rN ....
It...J:
7""..l.•
• als voorheen 10e maat. Vanaf deze ae maat mag het staccatospel

in de bijkomende partijen evenmin ontbreken. vanaf de 16e maat melodie in jachthoorns.
Het geheel iets cresco maken daar dit de trefzekerheid aileen maar ten goede komt en
meteen na de8maten weer pp. Hierbij in Alt de tegenpartij niet de sterk. Blad 4 par
tituur: Na voorgaand cresco tot FF mcteen weer pp in parade en -1...--.. \~
marstrom
I··
of- -\..;1'

-== ,~s. r.r?

Hierbij inzet van -Ea-f.rompetten pp. In de Le Espartij goed duidelijk de twee zestiende
noten uitvoeren
Let ~r op dat ze niet teo ~ort gespeeld worden. dit later
~
ook In de 2e en 3e par-tl j.

ffi----=m:r=r

!i

T'romsolo 3 geen moeilijkheden. Na deze reprise inzet van Ea-trompet 1 en 2 en bege
leiding in 3e Es tromp. Let op de steeds terugkerende opmaat
de Le achtste
noot niet als 16e noot uitvoeren. Zij hoort uiteindelijk tot
~ f
de 2e helft van de Le tel. Dit motief komt afwisselend
..
steeds weer terug, in de 3e trompartij goed de waa rde geven van de halve noten.
Vanaf 17e maat: Inzet ove rtge partijen. Hier wederom in Hoo rnna rt i] bijzondere aan
dacht besteden aan het treffen van de noten ~
Ii~ en vooral in
~~

.

_!

~E

'; !
l.-- 

J .T

,.)

Tn ~

steeds erop letten dat de volgende halve noot 2 tellen duurt. Slagwerkpartij ook hier
4tJer dynamiek goed uitwerken.
no, 4 herhaling van blad 4 uit partituur, maar nu FF maat 1 - 8 daarna pp. Let
hierbij op poco a. poco cresco
Bij repr. tromsolo geen moeilijkheden.
~ 5. Hier vooral Uw aandacht vestigen op het samenspel en constant houden van
tempi. In de trompartij de motieven goed uitbeelden. Let hierbij op de aanduidingen
(ademhalingsteken). Werk op de contrasten Mp-ff-mp-f. Hierbij niet vergeten c HO.
Door een beheerste techniek in de roffels te brengen, kan het vee I moeite kosten, maar
U zult ongetwijfeld bij een perfecte uitvoering beloond worden.
Quickly. Vooral in dit gedeeite bijzondere aandacht voor de achtste puntlzestiende
figuren.
De omvang brengt hier zeker geen moeilijkheden.
Dus U kunt zich concentreren op staccato en ritmiek.
~
Let op FF-pp en later mp-ff.
,
Tempo tot het einde toe goed constant houden.

«j
,

;+

i====::F=
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Tromsolo's: tempo blijft doorlopen in een maatwisseling
4/4  2/4  6/8  2/4  6/8  2/4.
Aanduidingen in partituur (bIz. 13) goed volgen bij inzetten van Hoorns-Alten Bas ,
Let hier goed op de waarde van de noten en de inzetten van de Alt. De repro maken
vanaf biz. 12 bij 6/8 maat,
Tromsolo: In untaono (bladz. 14) van Es tromp. mooi licht de achtste roffels brengen.
De inzetten van genoemde roffela licht accentueren. Zij vallen op de rust van de trom
petten.
Bij 17e meat van dit laatste deel wederom op de accenten in de Le trompetpartij letten.
~
~
~
Laat deze accenten steeds weer terugkomen op iedere achtste noten.
I
t \;: Dit staat wel niet aangegeven in de pa rt.ituur-, maar naar mijn smaak
+ .,.. -#
komen op bIz. 16 de volgende maten hiervoor in aanmerking:
1-3-5-7-9-11-13. Met de afsluitende achtste noten in de even maten.
In dit laatste Tutti (laatste 16 maten) vraagt de Jachthoornpartij bijzondere aandacht
voor de bindtngstechniek, vooral bij dit tempo. Werk in het bijzonder op ~
Het is vanzelfsprekend, dat hier het notenbeeld goed gevolgd moet
. \;
worden. In het bijzonder vraag ik de aandacht voor de jachthoorns.
Dit is en blijft een natuurinstrument waarop dagelijks gestudeerd dient te worden. want
deze mooie hobby kan U nog veel meer voldoening schenken als men ervan overtuigd is.
dat aIle moeilijkheden die er komen in dergelijke voorbereidingen, dan pas door de mu-.
zikant kunnen worden overwonnen wanneer hij er zich volledig achter zet; Uw vrienden
in Uw vereniging zullen Uw eigen inzet dan ook waarderen.
Tot slot van dit lange epistel wi! ik de instructeurs er op attent maken: werk op de
ruhrieken dynamiek nuanc., klankgehalte en articulatie. Vergeeft U mij deze op
somming, maar zonder
alies trnnru ntet tot een behoorlijke uitvoering van deze
moo ie composttie komen, Veel succes : ~

@@.

ait

ii
it ,

M. Artistieko, van J. Jochems (T)

I: !

,.

Inleiding van deze mars in Tutti geen moeilijkheden. De Le repr. veriangt in de triool
figuren vanzelfsprekend een behoorlijk staccato en goede ritmische vertolking van
1
.
.
in aile drte trompetpart.ijen. Let op de achtste twee zestiende met

M

i!

i;}

~.P=

triool in de maten 3 en

II

i 01~d=
1~
l~· Voor 1-2-3e trompet en slagwerk.

voor de grote trom zou duldelijker zijn als voigt

V9 ~ ~ ~

I

~1

De notatte

in de maten 2 en 6.

:1

.

~~

il

In de jachthoompartij aandacht schenken aan de figuren

I

die legen de triolen van de trompetten zijn geplaatst, Siagwerk solo dynarmscn goed
afwerken. De laatste repro brengt hier het artistieke. Let in de trompelpartijen op de
figuren " l' ~
to
studeer deze afzonderlijk per tel, te beginnen met de 2e tel

,I,

,.,

... ".

van de maat 10

.F]. ,l

en

dit natuurlijk naar Uw eigen

~~:.c:t,. it;r ieiC~::e:ev~:.1:~ ja~e~
Dit is tevens voor slagwerk en jachthoo rns ,
Het geheel goed afwerken vooral in de dynamiek, welke Uw muzikale uitvoering ten
dienste staat.
-14
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S. Hol1and Cha-Cha-Cha, van Egberts/Smits (T)
Deze cha-cha-cha is wederom een welkome keuze voor de concouraen. De inleiding
maat 1 - 8 in Es trompet kart-staccato en accenten uitvoeren. In overige partijen goed
de waarde van de noten weergeven en telkens A ,. ~ *
afwerken. Vanaf de se maat
Le deel . Vooral de opmaat van dit deel duidel i ik uitvoeren. Dit in het bijzonder in de
2e - 6e na de d l1 van de j~chthoorns ~
om dan de e l van de es trompet

~

weer goed te intoneren.
In de jachthoornpartij zou ik U willen adviseren om Uw aandacht te vestigen op de zui-
verheid fll

~

r : tr)

. Deze laatste kwart is ala natuurtoon op dit instrument k

~og (in plaats van F-(fa);:-Fis (fa") corrigeer dit door deze noot als leidtoon (dalend)

te intoneren naar de ell

§i

;"

tO~'1l

Blad 2 van de partituur, 3e maat 2e deel , Melodie nu in jachthoorn 8 maten. Een be
langrijk facet is nu voor deze partij ook weer de trefzekerheid. De trompetten dienen
er voor te zorgen dat hun tegenmotieven licht en dutdeltjk worden uitgevoerd.
Vanaf de se maat bij FF syncopefiguur en waarde (~ 3 tellen) goed uitvoeren. De 10e
maat van dit deel letten op de zuiverheid en een goed staccato. Het 3e gedeelte van
deze cha-cha-cha melodievoering in jachthoorn, met gelijk ritme. Zorg dat steeds in
al le partijen de rusten goed worden uitgeteld. De hoornisten van de bands kunnen in
deze werken hun kunnen tonen en ik hoop dat ze dit dan ook ten volle zullen waarmaken.
(Let op reeds genoemde noot F2)
Vanaf C herhaling van inleiding. Deze hele cha-cha-cha moet U naar eigen inzicht
verfraaien (nuance) zodat het niet een uitvoering wordt van f - P - f - p. De partituur
is voorzien van de benodigde dynamische tekens.
M. La Souvenir,

I

'le',

van v . d. Biezen (T)

La Souvenir voor de marswedstrijd in de superieure afdeling.
Deze mars in 6/8 maat heeft verschillende moeilijkheden in de r-itmtek. Meteen in de '
le maat worden de Es trompetten er al mee geconfronteerd. De kwartnoot met de twee
' I~ S tien de ~ • .. ,. dienen op een tel van de maat te worden uitgevoerd. Wilt U er op

•letten dat dit niet wordt
ell:>

,

" .,.,



l.J:l

In de Jachthoornpartij ziet U op de 2e tel van de eerste maat

~

Dit wordt veelal uitgevoerd als ~' . Deze ritmische onjuistheden hoeven rriet voor
te komen als U maar tijdens de instudering een rustig tempo neemt zodat iedereen
zichzelf mede kan controleren in de ritmiek. Na de inleiding zet de Jachthoorngroep in
met de melodie; het geheel iets Lezatto karakter geven en de notenwaarde goed weer

geven

W ftE-fie:)
en

In dit laatste voorbeeld wordt de j-Il genoteerd. Wilt U er op letten dat deze te hoog is.
bij een goede intonatie is ze bij deze passage toch wei behoorlijk bij te trekken tat FII.
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In de 4e maat vanaf de dubbele maatstreen is een kleine drukfout in de partituur voor
de es--trompet, Oit moet zijn ~

In de Be-crrompetten keert steeds weer het ritmische figuur terug van ..

.f

.~.I.

f .'7.f J7

en

Deze groep ondergeschikt houden tegenover de jachthoorns in de kIank

sterkte met wei een behoorlijk geed staccato. De slagwerkgroep heeft in dit deel geen
moeilijkheden te verwerken.
De Le repr.: Hier wederom melodte, in jachthoompartij. 'I'echnfsch hier ook weer geen
bijzonderheden. Zorg wei dat ook hier wederom eerr goede klankverhouding Is.
Het middendeel is een herhaling van het Le deel (vanaf de 5e rnaat tot repr.).
Trio: In dit trio vindt U weer de ritmische fi""ren terug als voorheen. De gehele com
positie is gebaseerd op de ritmiek 6/8 ..I.e,) f:l en brengt natuurlijk voor vele spe
lers moeilijkheden teweeg. Nu is het UW taax o'~ te zorgen voor een behoorlijke ver
tolking welke dan mijne inziens ook verlangd mag worden in deze afdeling.
~, 1
De trompetpartij niet meteen te sterk in FF; bij de herhaling kan dit toenemen daar 1'U"
dan ook een betere afsluiting krijgt.
In de jachthoom- en trompartij ritmiek goed weergeven. Het geheel goed staccato en
trefzeker uitwerken, vooral jachthooms.
Tot slot d. m, v , dynamiek/nuancerfng het geheel verfraaien.
Veel eucces ,

!
r
,',

I:

I;

I:

I
Ii

!\

Aan het einde van deze bespreking wil ik allereerst het bestuur van de Limb, Bond van
Tarnboerkorpaen hartelijk dank zeggen voor het inltiatief dat zij genomen hebhen om de
verplichte concourswerken in de "Tamboer Maitre" te bespreken. Hierdoor hebben zij
de instructeurs en/of leden de mogelijkheld geboden, een dieper Inzlcht te krijgen in de
concourswerken.
Ik hoop dat ik U allen een duidelijk beeld van de werken heb kunaen geven. Natuurlljk
zijn alleen de voornaamste punten beeproken, anders zou het een boekwerk geworden
zijn.
Het Is gemakkelijker de werken theoretisch op papier uiteen te zetten, dan ze in de
praktijk uit te voeren, Ik weet dat bier uren en uren van intens repeteren aan vooraf
gaan. Hopenlijk zal mijn uiteenzetting een leiddraad zljn am eventuele moeilijkheden te
overwinnen. Men is in de muziek immers nooit te oud en te wijs om te leren, Mochten
instructeurs nog vragen of nadere inlichtingen wensen, dienen zij mij weI de partitu~~
op te z enden. Deze zal ik dan zo spoedlg mogelijk retourneren.
~

II

Tot slot hartelijk dank aan de redactie van "Tamboer Mattre't voor de cor-rccee over
name van de tekst,

it

Ik wene U allen veel succes voor de komende concoursen;

I

I;
J. Con jaerte

!,
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SOLISTEN-CONCOURS DISTRICT 4

De organisatie van dit solistenconcours was in handen van Fluit- en Tamboerkorps
DE VRIENDENKRING Roermond.
Reeds om 9 uur startte men met de sol isten van Oranje-Nassau en De Vriendenkring,
148 soltsten, oak hier was het weer, verheugend, merendeels jeugd ~
De heren jury - P. Steijvers uit Horn en J. Maas uit Venio - waardeerden 9 sol is ten
01;'
met Le prijs met lof, Hefst 124 eerate prijzen en slechta 15 tweede , WeI een taken
dat de instructeurs de scltsten terdege voorbereid hadden.
Om 9 uur kwamen de volgende prijswinnaars uit de bus:
,Jeugdald.
W. Maassen
Maasb racht
56 pnt
l'
3e ald.
G. Geraedts
PTT Roermond
57 pnt
2e ald.
H. Kessels
PTT Roermond
58 pnt
Le afd.
H. Vergoossen
Juliana Pey-Echt
54 pnt
Ald. Uitrn, heid
J. Hanssen
St. Rochus Pey-Echt
53 pnt
,&\re-afd.
W. Verlinden
PTT Roermond
49 pnt
W\.P. ald.
D. Maessen
PTT Roermond
50 pnt
Ret hoogste aantal punten van het concours ging naa r het duo: Mej. L. Puts, - Leven
dekkers van Eensgezindheid Maasbracht. De avond werd besloten met een gez.el lig hal.
Janssen, Roermond.
RECTIFICATIE.
In het april nummer, onder rubriek "Districts-festival" stond Edelweiss Heksen
berg vermeld 5-6-7 mei, de aandachtige lezer zal wei gernerkt hebben, dat dit lout
was, dit moest zijn 5-6-7 juni. Sorrij ~ ~
(Redact le}.

Gehruikt Uw ko rps al de nteuwe tamboermethode van Geo rge J. El·i.11
(lid van de kapel de Kon. Luchtmachtj - "Leren lezen-leren tell en''
(Methode voo r mars- en concerttamboera)
De enige neder-landse methode in 3 del en , waa r een beggtnnend en ook
reeds jaren spel end tamboer geleidelijk aan vertrouwd wordt gcmnnkt
met noten, rnaten , ritmestructuren, versieringen, roffuls , enz.
De pr i js van dez e reeds veel gebruikte methode is:
deel 1 en 2
f. 3,-deel3
f. 3,50
MUZIEKUITGEVERIJ
VAN
TEESELING
Bredestraat 138 - Nijmegen° (tel.; 08800-704;:;0 b. g. g. 2:W7G\

TENTEN VOOR ALLE DOELEINDEN GESCIlIKT:
In de maten van 30 tot 3000 m 2 grondoppervlaktc.
Vloeren, verlichting, toiletwagens, v e r w a r m i n g , e n z .

W.J. HEKKENS-REUVER

~~~;:;'::~~~771

ZEILMAKEAIJ • TENTENVERHUUA • ALUMINIUM JALOEZIEEN
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IN MEMORIAM J. D, TESINK

Zijn vaardige handen aul len de trom niet meer beroeren. Plotseling nam hij afscheid
van het leven, dat vol leven was.
Jan DirkTesink werd geboren op 9 mei 1896 te Zutphen In 1911 is hij leerling muzikant
geworden bij de Kon. Mil. Kapel , alwaar hij als sergeant majoor werd gepensioneerd.
Bij de Nationale Reserve is hij bevorderd tot adjudant. De heer Tesink was drager van
de resp,
bronzen, zilveren en gouden medaille voor bewezen diensten en de Oranje
Nassau-orde.
Na de tweede wereldoorlog was hij hoofdinspecteur van de militaire drumbands , Vele,
nu nog bekende, instructeurs bl] de militaire tamboerkorpsen zijn mede door hem op
geleid. Tes Ink bezat het conservatoriumdiploma voor hoorn en slagwerk.
Voar one, mens en van de tamboerkorpsen, heeft de heer Testnk veel bijgedragen aan
devernieuwingvanhetrepertoire. dit veeI in samenwerking met de he ren Jansen en
Verheijen. Denken we verder aan de tamboeralbums met o. a. de Beja-marsen en de
Triumph voor de pijperkorpsen en v. a.
Veel baanbrekend werk heefl de heer 'I'eaink verricht met de invoering van bet z . g.
~
"nleuwe syetcern", het enkelvoudig stagsysteern , beter bekend onder de naam "systeem
Tesink". Vele slagwerkers zijn door hem opgeletd, wv o , de heer Martin Schneider.
Op 11 maart is Jan Tesink overleden. Zo mogelijk zal men op de ee rstvolgende repetitte
van Uw tamboerkorps even aandaoht vragen bij dit verscheiden.
Jan Tesink was een der pioniers, die de stoot hebben gegeven aan het bestaan van onze
tamboerkorpsen.
Dat hij moge rusten in vrede.
<

J. Cammenga

MUZIEKFESTIVAL SHOWDAND "ANTONIUS" TREEBEEK UITGESTELD.

Het muziekfestival, dat door showband "Antonius" Treebeek op 3, 4 en 5 juli a. s.
z.ou worden gehouden, is tot volgend [aa r- uitgesteld. lIet programma van de band
is dermate overbezet, dat het bestuur heefl besloten het festival in 1971 door tc
laten gaan, daar men een en ande.r tot in de puntjes wil laten verlopen en dit nu met
mogelijk is.
Toch aal. men het 15-jarig bestaan niet ongemerkt voorbij laten gaan.
Zo zal de showband t. g. v , de lustrumviering o. a. op zaterdag 27 juni a. s. recepieren.

Firma van ROSMALEN
YELP (Old,)
Rozendaalselaan 18 - Telefoon 3457

Het Centrale adres
vcor- ALLE BINNEN- EN BUITENLANOSE muzfekultqaven vcor

Harmonie, Fanfare en drumband
:jJ
,
'I

1
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Mensen
met smaak ....

Wij verzorgen Uw
PROGRAMMABOEKJES
voor
Jubileum, Concours of
Festival.

kiezen

Vraagt vrijblijvende
prijsopgave bij:

MOEDERSCHEIM
voor uniformen

BOEK-en OFFSETDRUKKERIJ

€

i1 e'JfA A
V cl "lV

Fa. N. Moederscheim en Zn

hoofdstraat 48

e y q els h o v e n

Heerlerweg 49.

teleloon 533

Voerendaal CL)
reretoco 0<1<146-1281. Na 6 uur en zatl!rdag en zondag 1788

I,·"

VOOR ONZE FIJNPROEVERS,

.,....

Zonder kosten uwerzijds

Harmonie

maken wij een cntwerp v an

U kent ze reeds 'JOn Taptoe Delft, radio en TV

Vaandels
Vlaggen
Schellen
bomen
prijzen

en Fanfare in combinatie met Drumband

Swinging Horses
Fanfare
II.

allen van

II.

Veluwen

Heutszmars

Defi leermars
Neerlands Zonen
5tad

Ame~faart

beide 'JOn W. F. 5prink
van

II.

Reynhoudt

en nog vele anderen.

Drumband
Voar Drumband zullen wi] maar geen titels vermelden.
TientaJle nummers worden wekelljke door geheel Neder
land gespeetd, zodct wij slechts kunnen adviseren:
Vraag folder of prcefnummers can bi i :

n.v. KONEFA
Muziekuitgaven
Jensiusstr. 54, Rotterdam. Tel. 010-241871

(,
~

,

-~-----~---------------r

ClOereldbekel1.de merkert

':Drumbartd-'L:rommert :

Ajax - Wiley
Royal - V.D.G.
Premier - Ludwig

daar
zit
muziek
•

In

,,
Speciaalzaak voor drumbands

w. Schreeven

PlEIN 1944
TElEFOON 20068
NIJMEGEN

&.i
~--

Kuntzelaers sportn.v.

GEOPEND ELKE DAG VAN

Groreatreet 51 • Teg_slen 1)4706-2154

a.30 TOt ieoo UUR

HET ADRES IN LIMBURG VOOR:

Reeds 48 jaar
speciaalzaak
in sportprijzen

* VAANTJES
* ERELINTEN
* SJERPEN
* BEKERS
* MEDAILLES

* PLAQUETTES ook voor Carneval
* EMBLEMEN
* VLAGGEN
* VAANDELS
* INSIGNES

* BEDRUKTE SHIRTS

noor

eigen ontwerp,
met of zonder reclame

Wij zenden U op aanvraag onze speciale sportprijzencatalogus

of onze sportartikelen folder.

~

SPORT· MODE· CAMPING - - - - - - - - - - - - - - . .
GROOTSTE SPORTVERZENDHUIS
VAN NEDERLAND

Tel. 04706 - 2154

KUNTZ.LAEIIS
Grotestr. 51 TEGELEN (Neder!')

----'----"---

-------------_--1

DAT IS PAS EEN
TENOR'nIOM
vccmen van ficht-metaal spanban
den, verchroomd en met kunststot

inlage' zoats de kelel.
In diverse k!euren leverbaar.
oer-eoueo. rreer van kJank en veel
gGedkoper !
Door middel van de BON - of per
brtetkeart - kunt U de gratis kleu
rsnlolder aenvreqen.

YsOdaag nog doen!

~
. ~.tk

~

Ook uw band za\ met rech' tro'~ ,....
kunnen zijn, wanneer zjj is uit",erutl ~
met deze V.O.G...trcmrnen. zeer %eker ~
een "koninklijke ondenctteid\ng"!

Zendt rnlJ dckumentetle
materiaal over de.
~KONINKLlJKE

Naam:

SIBginstrumant~nf~l!riak

VAN
DERGLAS
Haaranveen

te/eroan (05f30}Z652 - 2390

wocnplaets

Tel. no.

SERIE'V.D.G.-trommen

